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URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ 

BIURO ADMINISTRACJI 

BA.WZP.26.29.2020.9 

 

 
Wykonawcy 

 
 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przeprowadzenie badania 
ankietowego w zakresie społecznego zapotrzebowania na usługi powszechne w rozumieniu ustawy 
z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041)” - sprawa 
BA.WZP.26.29.2020 
 

 
Zamawiający informuje, że otrzymał od wykonawcy wniosek o zmianę terminu składania ofert o 
następującej treści: 
„Nawiązując do opublikowanych przez Zamawiającego odpowiedzi na pytania wykonawców i 
zmianę SIWZ w dniu 24.09, która umożliwia wykorzystanie innych metod badania, wnioskujemy  o 
wydłużenie terminu składania ofert o tydzień, aby możliwe było przygotowanie oferty 
merytorycznej z wykorzystaniem metod innych niż pierwotnie zakładane CAPI.” 
 
 
Zamawiający informuje, że przedłuża termin składania i otwarcia do dnia 30 września 2020 r. 
 
Godziny oraz miejsce składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian. 

W związku z powyższym punkty XVIII i XX SIWZ otrzymują brzmienie: 

 

XVIII.  Miejsce, termin i sposób składania ofert. 

 

1. Ofertę (w jednym egzemplarzu) należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, 

ul. Giełdowa 7/9, pokój nr 01.37; 1 piętro (Kancelaria Główna), w nieprzekraczalnym terminie: 

do dnia  30/09/2020 r. do godz. 10:00 

 

2.  Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona niezwłocznie Wykonawcy. 

3.  Ofertę należy złożyć w nieprzeźroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie, którą należy  

opisać następująco: 

 

Warszawa, 25 września 2020 r. 
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Urząd Komunikacji Elektronicznej 
ul. Giełdowa 7/9 
01-211 Warszawa 
 
Oferta w postępowaniu na: „Przeprowadzenie badania ankietowego w zakresie 
społecznego zapotrzebowania na usługi powszechne w rozumieniu ustawy z dnia 
23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041)” – sprawa nr: 
BA.WZP.26.29.2020. 
 
Nie otwierać przed dniem: 30/09/2020 r., godz. 10:15 

 
 

XX.    Miejsce i termin otwarcia ofert. 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, ul. Giełdowa 7/9, w pokoju nr 
08.21 (Sala Konferencyjna):  

 w dniu   30/09/2020 r. o godz. 10:15 

 

Z poważaniem  

Dyrektor Biura 

Administracji 

Barbara Jamróz 
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